נמשך מסע ההצלחות של נבחרות ישראל במדעים
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מדליות כסף ומדליית ארד  2מדליות-לצפון

מדליות אולימפיות לנבחרת הישראלית בפיסיקה :מדליית זהב3 ,

גאווה ישראלית באולימפיאדה לפיסיקה :בתחרות שהסתיימה אמש ,א' ,בדנמרק ,זכתה נבחרת ישראל בפיסיקה ,בחמש
מדליות אולימפיות 1 :זהב 3 ,כסף ו 1-ארד .זאת,שלושה ימים בלבד לאחר שהמשלחת האולימפית למדעי המחשב זכתה
בארבע מדליות אולימפיות ,ולראשונה מאז כניסתה לתחרות דורגה בין עשרת המדינות הטובות בעולם (מקום .)8
במדליית הזהב זכה דן קרלינר(י"ב) מתיכון "הכפר הירוק" ע"ש לוי אשכול .במדליות הכסף זכו עופר קופלביץ (י"ב)מתיכון
"העמק המערבי יפעת" ,גיא סגל(י"א) מתיכון הריאלי בחיפה ,וגיל-עד קישוני(י"ב)מתיכון ליאו-בק בחיפה .שהם יעקובי
(י"ב)מכפר הנוער ויצ"ו בנהלל זכה במדליית ארד.
שר החינוך ,שי פירון ,ברך על הישגי התלמידים ואמר " :תלמידינו הוכיחו שוב ,תוך ארבעה ימים ,כי השקעה ,התמדה
ואהבה למקצוע ,מובילים להישגים מרשימים ,שממלאים מדינה שלמה בגאווה".
מנהלת המחוז  ,ד'ר אורנה שמחון הביעה קורת רוח עמוקה מכך ששניים מהזוכים הם מהצפון ובירכה אותם בחום ,
מעומק הלב .
דובר המחוז  ,דויד גורלי מציין כי נציגי הצפון הם עופר קופלביץ (י"ב)מתיכון "העמק המערבי בקיבוץ יפעת זוכה מדליית
כסף ושהם יעקובי (י"ב)מכפר הנוער ויצ"ו בנהלל זוכה מדליית ארד.
האולימפיאדה לפיסיקה ,המתקיימת זו השנה ה ,44-נמשכה לאורך שמונה ימים .מתוך  33המדינות המשתתפות ,דורגה
ישראל במקום ה .33-מדובר בקפיצה של  32מקומות ביחס לשנה הקודמת ,בה דורגה ישראל במקום ה.25-
זוכה מדליית הזהב ,דן קרלינר סיפר לאחר הזכייה":לפני התחרות ציפיתי שאקבל מדליית כסף ,כך שאני מרוצה מאוד.
היה מבחן ארוך ,אך לא מדי קשה".עמיתו לנבחרת ,עופר קופלביץ ,זוכה מדליית הכסף ,הוסיף" :התחרות הייתה קשה
משציפיתי ,אבל נהניתי מאוד ואני שמח שהצלחתי לזכות במדליית כסף".
אלי רז ,המאמן הראשי של הנבחרת ,סיכם בהתרגשות" :הרגע המרגש באולימפיאדה הוא לראות את תגובות התלמידים
כאשר אנחנו מודיעים להם על תוצאות התחרות ,כשתגובת האושר מופיעה על פניהם לאחר חודשים רבים של מאמץ רצוף
ומתמיד"
ד"ר עופר רימון מנהל מינהל מדע וטכנולוגיההוסיף" :זו תחושה נהדרת ואנו מרגישים שהעבודה הקשה נושאת פרי.
התלמידים עובדים קשה ואני סבור שאם נמשיך בדרך שבה אנחנו עובדים בשנים האחרונות נוכל להמשיך וטפס למעלה".

